
EXPRESSEN F Onsdagen den 16 aug. 1950 

orståg mot fiolvirtuositeten 

Två bjässar inom svensk folkmusik, spelman LÄRS ERIK 
FORSLIN och OLOF ANDERSSON, vår främste kännare 
av spelmans kultur en, satte sin prägel på spelmansmässan 
i Stöde, Medelpad, i förra veckan, säger BO WALLNER. 
Båda reagerar skarpt mot det konsertant virtuosa och allt-' 
för uppdrivna föredrag som blivit populärt på senare år, ^ 
Forslin genom att spela "klassiskt" tvärhugget, Andersson 5 

genom att i protokollet strängt "pricka" onödig briljans. j 

Folkmusik en skall! studeras och upp-
levas i gemenskap med folket, sä-

ger Béla Bartok. Det räcker inte att 
syssla med det material som konser-
veras i arkiven och på museerna. En 
romantiker av Ridkard Dybecks lägg-
ning skulle sannolikt vilja komplet-
tera dessa råd med ännu ett: den 
skall upplevas i gemenskap med na-
turen. "Hornlåtarne, dem skogen och 
bergen diktat, äro upphofven till all 
äkta musikpoesi.. 

Representerar detta Dybeckcitat 
— hämtat ur en uppsats om Dalarna 
— ett passerat stadium i vårt för-
hållande till folkmusiken? Den mo-
dernt skolade fackmannens svar blir 
jakande: kontakten med folkmusiken 
ute i fältet besannar för hans del 
ala förmodanden om en i huvudsak 
objektiv, osentimental konst fjärran 
från allt salongsestetiskt svärmeri. 
Något annorlunda tycks gemene man 
reagera. Det finns åtskilliga exempel 
på att sådana missvisande stadskul-
tairprodukter som folkviseromantik 
och fäbodsaga ännu inte släppt sitt 
grepp om den turistande främlingen. 
Molltonalitet och isolerad skogsbygd 
är för mången än i dag två oskiljak-
tiga storheter, den drömmande spel-
mannen eller den temperamentsbe-
satte är en lika fantasieggande figur 
soan nåigonsin. Man betraktar det 
mesta utifrån en för bondesamhäl-
let artskild synvinkel, vilket likväl 
inte utesluter att man då och då 
snuddar vid sanningen — detta måste 
erfcännas. En spelman kan vara en 
naiv drömmare — han är det kanske 
ofta nog — och kontakten med fol-
ket i obygden kan föra oss nära 

relativt okända, ålderdomliga kul-
turskikt. Även sådana erfarenheter 
gör man i fältet. 

Problem sådana som dessa förlorar 
emellertid snart sin dominerande be-
tydelse. Andra frågor träder i stället: 
de är nästan undantagslöst av en sak-
ligare prägel. Tre dagars studier vid 
en stor spelmansstämma — i detta 
fall i det medelpadska Stöde under 
förra veckoskiftet — leder visserli-
gen inte till någon intimare kontakt 
med de många spelmännen, därtill 
krävde spänningen inför uppspelnin-
gen för det eftertraktade Zornmärket 
en alltför stor tribut av dem i form 
av nervositet och hämmad spelvita-
litet. A andra sidan : att lyssna tiOl 
ett sjuttiotal musikanter från skilda 
landskap, de flesta bland dem med 
egna små specialiteter i spelsätt och 
låtval, somliga bleka men gedigna, 
andra oförglömligt skickliga och 
färgstarka, andra åter enbart kuriösa, 
det gav en ovärderlig inblick i kva-
liteten och materialHkedomen i * ett 
av landets ur folkmusiksynpunkt 
bäst utrustade provinser. 

T iksom medelpadingen och jämten 
"skil jer sig åt i dräktskick och mål, 
har var och en av dem sin musika-
liska dialekt. En man som Lars Erik 
Forslin från Erilkslund har med sin 
förankring i traditionerna från Me-
delpads storspelmän, exempelvis Gul-
lik Falk — en genial skaparbegåv-
ning — en helt annan repertoar och 
ett helt annat spelsätt än jämten 
Olof Falk från Offerdal, som med 
sitt stiOrena Lapp-Nilsspel stod för 
stämmans främsta musikaliska insats. 

Forslin och Falk får här represen-
tera två skilda grenar av norrländsk 
folkmusik. Den förre, en gång den 
berömde Jon Érik Halls bäste spel-
manskamrat, utför sina polskor med 
nästan forcerat skarpa accenter, som 
förskjuter notvärdena inom en i tex-
tens jämnt flytande sextondelsrörelse 
i punkterad riktning. Detta helt i 
enlighet med karaktäristiken av det 
gamla ' Medelpadsspelét som ges i 
inledningen tiH Medelpadshäftet av 
"Svenska låtar". Forslins stråkbe-
handling — huvudsakligast vid mit-
ten och spetsen av taglet — fram-
kallar ingen brett sjungande fullto-
nighet, hans spel är tvärtom, liksom 
hos många av hans landskapskolleger, 

ganska tvärhugget. Olof Falk har som 
han sade "hela säcken fulfl. av pol-
skor", $e flesta som redan nämnts 
efter Lapp-Nils, jämtmusikens rykt-
bara centralgestalt; hos vilkeh Falks 
far delvis hade fått sin skolning. Man 
kan här tala om en i sitt slag ena-
stående succession, framfor allt som 
Falk, enligt uppgift numera torde 
vara ensam om en stor del av denna 
ovärderliga låtskatt och detta ori-
ginella spelsätt. Inte keller Falk har 
någon stor, sjungande ton, men spe-
lar med ett delikat precisionsarbete 
i den för jämtpolskan särpräglade 
rytmiska livfullheten med omväxlan-
de triolgångar och skarpt markerade 
punkteringar och ined en tjusande 
oregelbundenhet i perioderna. Falks 
spel är en musikalisk exklusivitet, 
en konst för ftinsmakare. 

Dessa två spelmän likhom den 
Skickliga brödratrion Wernberg, den 
inbundne härjedalingjm Per Mesch, 
näckenfiguren Jon Engström och den 
originelle låtmakaren Joell Böhlén 
med vildvuxna, fantasifullt upporna-
menterade polskor hörde till stäm-
mans konstnärliga huvudfigurer. 
Dessvärre lades ur reklamsynpunkt 
största vikten vid så ovidkommande 
ting som den sötaste flickan, den 
äldste och den yngste spelmannen och 
masseffekten av ett hundratal sam-
spelta fioler. Är detta vad publiken 
kräver? Sammankopplad med en 
patenterad hemibygdsmässa fick spel-
mansstämman i Stöde så som allmän-
heten upplevde den endast i ringa 
grad karaktären av m u s i k f e s t 
— men lyckligtvis blev det desto mer 
musik för de norrländska spelmän-
nen själva som med berättigad stolt-
het såg inte mindre än ett tjugutal 
medlemmar koras till riksspelmän. 

H u r betygssätts en uppspelning för 
Zornmärket? Det formulär som 

juryn har att fylla i upptar sex 
punkter: låtvärde, renhet, ton (kva-
litet), teknik, i en gemensam ko-
lumn stil-rytm-karaktär samt egen 

| komposition. Bedömningen sker i en 
skala upp till fem. En slutpoäng 
kring 20 ger silvermärke och heders-
titeln riksspelman, en poäng över 
"15 bronsmärke. * Detta grovt räknat, 
i praktiken finns det stundom and-
ra faktorer som spelar in, ex. musi-
kerns ålder och från vilken trakt 
han är —.vissa delar av landet är 



j ju mycket fattiga ur folkmusikalisk 
ynpunkt, andra åter såsom Dalar- / 

ua sällsynt rika. — Tabellernas höga 
trummor vid Stödestänunan ger i 

torra siffror besked om med vilken 
ft amgång kampen mot en allmän 
fciflackning av spelmanskulturen fö-
res. För detta skall inte minst spel-; 
männen själva hedras, men än mer 
den permanente juryordföranden 
Olof Andersson, som i närmare 40 
år med ojämförlig skicklighet och 
klokhet bidragit till vår tids märk-
liga folkmusikrenässans. I isolering 
från det allmänt uppmärksammade i 
konsertlivet framstår hsn som en av 1 

den svenska musikkulturens mest 
imponerande personligheter just nu. 
En sats som samtliga spelmän torde 

vara villiga att skriva under, även t ^ 
de som. av skilda orsaker inte alltid 
accepterar lians stränga stilkrav, 
som dock varit en förutsättning för 
den lyckliga utvecklingen. 

Arvet, traditionen är begrepp som 
ofta förekommer i samband med 
folkmusik. Detta låter onekligen 
konservativt: situationen är emel-
lertid! allt för unik för att utan vi-
dare kunna stämplas som sådan. Som 
utgångspunkt måste vi se den för-
svagning och banalisering av de 
många förnämliga spelmanstraditio-
nerna landet runt som väckelserna, 
dragspelsimporten, industrialiserin-
gen och de förbättrade kommunika-
tionerna medförde, med andra ord, 

mycket av det som bidragit till det 
gamla bondesamhällets avveckling. 
I känslan av vilka omistliga musika-
liska värden somi därigenom på sina 
håll gick förlorade arbetar man, i 
vår tid med all kraft på ett över-
bryggandet av den flacka tidsperiod 
som i första hand årtiondena kring 
sekelskiftet utgjorde. Därtill kom-
mer att folkmusiken är en halvt im-
proviserande konstart, att den bär 
på uppförandeproblem liknande ba-
rockmusikens. Den förmedlas mel-
lan generationerna av i flesta fall 
gehörslärande spelmän. Än i dag är 
notkunnigheten, en ganska sällsynt 
företeelse inom den folkliga musik-
kulturen : ingen nedvärderar emel-
lertid 

en spelman för denna ur 
konstmusikalisk synvinkel förvå-
nansvärda brist. Gehörslärandet har 
tvärtom stora förtjänster. Med det-
ta följer alla de små personliga sär-
dragen i låtarna som den schemati-
serande notbilden aldrig kan fånga, 
4iksom vanan att inte blint lita på 
nothäftets text ger spelmannen en 
ovärderlig inriktning mot individua-
lisering av spelet och nyskapande. 

Sitödestämman gav ett par exem-
pel på i vilken riktning stilsträvan-
dena går. En yrkesviolinist hade an-
mält sig till uppspelning. Han ut-
förde sina låtar med all den. briljant 
och tonskönhet som en riktig under-
visning ger, men han estetiserade 
sitt spel på ett för den sakliga folk-
musiken högst olyckligt sätt. Man 
skulle kunna säga att denne man 
spelade på en fingerad stämning i 
musiken, medan däremot den ge-
nuine folklige musikern utför låtar-

j na på derast rent musikaliska kva-
liteter. För den sistnämnde gäller 
ii högsta grad Carl Nielsens berömda 
rader "at et melodisk Terzspring 
h0r betragtes som en Guds G a Ve, en 

Kvart som en Öplevelse og en Kvint 
som den h0jste Lykke". Att Niel-
sens far var spelman är mgen ovik-
tig iakttagelse för förståelsen av hans 
musik. 

Ett annat exempel. Juryns kritik 
av uppspelningarna formade sig 

i flera fall till ett korståg i minia-
tyr mot det konsertant virtuosa och| 

i avseende på tempovalet alltför upp-
drivna föredrag som lanserats av 
den bl. a. från Skansen bekante häl-
sj ngespelmannen Jan ferik öst och 
som spritt sig med pestens kraft i 
stora delar av Norrland. Spelar man 
en polska, skall man välja tempo ef-j 
ter dansen — detta även sedan dan-
sen kommit ur bruk, var Olof An-
derssons råd till de många felande. 
Man spelar inte wienervalsen for-
tare på konsertpodiet än i balsalen 
bara för att få nöjet att briljera 
med sin teknik. I så fall. har man 
tappat stilkänslan. 

Det är inte minst i fall som dessa 
som kravet på traditionsenlighet får „ 

| sitt stora värde. De många nya lå-
tar som i våra dagar komponeras i 
denna anda — vi har redan nämr>o 
Lidenbon Joel Böhléns namn — sör-
jer f. ö. för att folkmusiken inte 
råkar in i stiltje, att den inte blir 
någon utvecklingsfientlig, histori-
cerande gruppbildning. Hur ma» 
skall förhålla sig till det färskaste 
folkmusikmodet, det s. k. allspelet, 
är osäkert. Det är ett tveeggat svärd, 
som spelmansstämman i Medelpad 
med dess massensembler gav rika 
tillfällen att studera. Här skall inte 
förtigas att detta allspel har sitt 
stora värde ur reklamsynpunkt — 
inte minst gencm radion. Det skulle 
ha blivit folksamling och entusiasm 
i större och mer sensationsvana sam-
hällen fin Stöde om ett hundratal 
nationaiklädda spelmän kom vand-
rande vägen fram. I små grupper 
på två upp tipl fyra—fem medlem-
mar är ensemblespelet en tillgång. 
.Det får då en betydelse erinrande 
om stråkkvartetten inom konstmu-
siken : denna förunderliga förening 
av individualisering och underord-
ning. 

( Inför spelmansorkestern skulle 
man dock vilja travestera den ma-
nande sentensen över podiet i Stöde 
godtemplarloge, ett magnifikt mo-
nument över sekelskiftets smakför-
skämning: Förenade vi falla, sönd-
rade vi stå. De? äkta låtarnas karak-
tär är inte masspelets, det är solis-
tisk musik. Allspelet uppfostrar me-
delmåttor och kommer att förvänd-
1p låtspelet till ett sällskapsnöje för 
amatörer. Inget ont 1 detta i och 
för sig, men i den andan vill man 
helst inte se folkmusikens framtid 
klavbuncfen. Mera är den värd! t 

— BO WALLNER. 


